
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

com a irmã Luana no dia 2 de novembro de 2019 

 

LIMPEM AS VOSSAS VESTES 

  

Eu vos ajuntei para construir, para estarem juntos para a batalha!           

Limpai as vestes nas pequeninas coisas, que estão lá escondidas, que tem            

sim! Muitos ouvem, ouvem, mas não tiram, sempre ficam com elas           

agarrados, os vestidos estão manchados! Acham que subirão assim? Hã?  

Muitos a desobedecerem: eu ouvi mas vou fazer o que me apetece            

ou eu ouvi mas eu acho que não é bem assim! Guerreiros em rebeldia              

porque muitos ouvem e não querem obedecer! Num campo de batalha é            

derrotado, fica aprisionado! Clamam: Socorro! Socorro Senhor! A        

orientação é dada e não obedecem!  

Eis que tenho muitos Corpos espalhados pelo mundo afora. Aquele          

que não quer obedecer está saindo pela sua própria vontade! Eu trago e             

ajunto outros! Aqueles que são Meus não se perderão não, mas aqueles            

que fazem as suas próprias vontades pelas suas próprias escolhas          

perderão!  

Muitos tem livre-arbítrio e cobriram as cabeças! Eis que estou          

repetindo a mesma Palavra e lembrarão naquele dia porque vocês sabem           

que são! Como todo pai que gosta e ama os seus filhos, alerta! Alerta!              

Alerta! Pai de Filho pródigo diz não vais porque não convém e o filho              

decidi ir! Então vá! 

Lembra-te de uma coisa que no dia que se chama hoje não é o dia               

que se chamou há dez anos! No dia de hoje podes ir e não ter volta                

porque o curral dos porcos está em todo lado! O lamaçal está em todo              

lado, a Sodoma e Gomorra deste mundo! Podes não encontrar o caminho            

de volta!  

Por isso se tens a salvação, guarde aquilo que tu tens! Muitos            

querem mas não conseguem se libertar porque o que está dentro dele é             

maior! Tem que vir com sinceridade para que haja salvação! Muitos tem            

as orelhas, mas não ouvem! Muitos tem os olhos, mas não vêem! Muitos             

cheiram, mas o cheiro não entra pelas narinas porque muitos estão           

tapados por si próprios!  

Ah! É um entra e sai! É um entra e sai, mas o dia em que a porta se                   

fechar vão bater nela e não entrará porque o trem já voltou ao ponto de               
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partida! Os Meus Anjos estão segurando a porta que está a segundos            

para fechar! Eis que ela não está aberta, a porta já está encostada!  

Eis que eu falei no dia de hoje! Shalom 

 

YESHUA HAMASHIA 
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